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firemní sdělení

Efektivní ochrana cukrovky fungicidem Tango® Super 
vychází ze správného určení období počátku napadení po rostu 
a v žádném případě nevybočuje ze známých a schvá lených 
metodických pokynů pro cukrovku. Nasazení fungicidů je 
třeba použít na počátku infekce za vhodných aplikačních 
a po vě trnostních podmínek. 

Proto je základem pečlivá kontrola cukrové řepy již od 
po čátku července. Kontrolu zaměřujeme na plně vyvinuté 
listy a počítáme podíl napadených listů. Intenzita napadení 
jed not livých listů nerozhoduje, za napadený je počítán i list 
s jedi nou skvrnou. 

První fungicidní ošetření (T1) musí být vykonáno u čer
vencových výskytů nej později do dosažení PŠ pro T1 – tedy 
do 31. čer vence při příznacích choroby u 5 % rostlin (kdy je 
na 5 lis tech ze 100 utržených z různých rostlin v porostu aspoň 
1 skvrna). Na honech, kde napadení cerkosporiózou bude 
zjiš těno až v první polovině srpna, je PŠ pro T2 – tedy od 1. 
do 15. srpna při příznacích choroby u 15 % rostlin (kdy je na 
15 listech ze 100 utržených z různých rostlin aspoň 1 skvrna).

Oba systémy ochrany cukrové řepy – Tango® Super 1× 
či 2× – nabízejí prověřený systém, na který je spolehnutí 
a je pro vě řen jak v pokusech, tak i na provozních plochách 
u nás i v za hraničí. 

Zásadou úspěšného ošetření je použití kva lit ního fungi
cidu aplikovaného na počátku infekce, který se v případě 
potřeby přibližně za 4 týdny doplní. Tango® Super dle výsled
ků a zkušeností funguje také v lokalitách s rezistentní popu lací 
patogena Cercospora beticola ke strobilurinům, což pěs ti tel 
kaž dopádně ocení.

I v letošním roce máte možnost si vyzkoušet model 
ošetření cukrové řepy, ve kterém Tango® Super může sehrát 
velice významnou roli. Použitím Tango® Super v cukrovce zís
káte spolehlivého part nera, který v žádném případě nezkla me. 
Tango® Super do cuk rové řepy zcela určitě patří a mů žeme 
ho zařadit dlouhodobě mezi nejúčinnější azolové fungi cidy 
na trhu.
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Proti houbovým chorobám cukrovky má firma BASF zaregistrován v České republice osvědčený a prověřený fungicid, který 
znáte z obilnin – Tango® Super. Tento kombinovaný fungicid (84 g·l–1 epoxiconazol + 250 g·l–1 fenpropimorf) působí nejen proti 
nejvýznamnějšímu onemocnění cukrovky – cerkosporové listové skvrnitosti řepy (cerkosporióze), ale i dalším choro bám – padlí 
řepy, ramulariové listové skvrnitosti a rzivosti řepy. Tango® Super má preventivní, kurativní a eradikativní účin nost 
a je zaregistrováno v dávce 1 l·ha–1. Použít za vegetaci lze 2×. 

Chemické ošetření na počátku 
výskytu choroby přináší pro pěstitele 
největší rentabilitu (stabilizace cukerna
tosti a vý nosu). K naplnění tohoto cíle 
napo máhá prognostický servis MSC – 
sledování vhodných klimatických pod
mí nek pro šíření cerkosporiózy přímo 
v porostu (DIK Model). Na základě zna
losti prvního výskytu a splnění podmínek 
pro šíření cerkosporiózy (DIK Model) lze 
nača sovat optimální nasa zení I. che mic
kého ošetření. Nejdokonalejším určením 
příčiny listových skvrnitostí je mikro sko
pická analýza. Správ ně nača so vané T1 
zna mená, že cuk  rová řepa bude chráněna 
asi 4 týdny (fun  gi cidní clona).

Podle výsledků pozorování a odpoč
tu mohou nastat dvě základní modelové 
situace:
– model dvojího ošetření: 
   Tango® Super 0,8 – 1 l·ha–1 
  +  Tango® Super 0,7 – 1 l·ha–1,
– model jednoho ošetření:
   Tango® Super 1 l·ha–1.


